
Referat af ordinær generalforsamling i Gistrup Antenneforening
26. marts 2019

afholdt i LKB Gistrup, klublokale Billardrummet.

Formanden bød velkommen.    

Ad 1. Valg af dirigent.

Jesper Saugstrup Jensen blev valgt af forsamlingen.
Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, side 29 i Østhimmerland og 
regnskab på hjemmesiden og at den var beslutningsdygtig.
Der var 11 fremmødte som var stemmeberettigede inklusiv Bestyrelsen, plus 2 godkendt 
fuldmagter, samt revisor.

Ad 2. Valg af referent og stemmetæller.

Finn Büttner blev valgt som referent.
Per Sørensen og Peter Wiebenson, blev valgt som stemmetæller.

Ad 3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år 
til
godkendelse.

Formanden gennemgik årets beretning.

Beretning 2018
Efter generalforsamlingen sidste år, konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde, Rene 
Wiebenson som Næstformand, Carsten Griem som Kasser, Jens Houmann, som web redaktør, Finn 
Büttner som teknikansvarlig, samt undertegnede som formand.
2018 har været et meget stille år i Gistrup antenneforening, med de få opgaver som der har været, 
er det faktisk ret svært at skrive denne beretning, lidt er der dog sket. 
Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene var, det årlige samarbejdsmøde med 
Eniig.
Eniig som er vores samarbejdspartner, er det område som er sket mest på, men og også mindst på. 
På det mindste, så lovede vi jo højt og helligt på sidste års generalforsamling, at det åbne fibernet 
var lige på trapperne. Det er som bekendt ikke sket endnu. På samarbejdsmødet med Eniig, blev vi 
fortalt at TDC havde fået adgang til en del kunder, hvor de skulle teste ”dobbelt” forsyning på 
fibernettet. Der var dog mange tekniske udfordringer, derfor blev fibernettet ikke åbnet som 
forventet. Jeg ringede i mandags til Eniig for at få status på det åbne net. Der var de meget 
hemmelighedsfulde, men oplyste at der ret snart forventes en løsning, men ud fra tidligere 
erfaringer vil de ikke melde noget konkret ud.   
Der er dog sket en hel del siden da. Eniig og Syd energi har besluttet at fusionere og afventer pt. 
konkurrencemyndighedernes godkendelse på dette. Det nye selskab kommer til at hedde Nordlys. 
Det bliver rigtig spændende når de bliver fusioneret. Der skal vi jo tænke på at Syd energi ejer både
Boxer og Stofa. Som bekendt ejer Eniig Waoo, det vil sige at når fusionen går i orden, så vil er i 
ejerskabet være ikke mindre end 3 tv-udbydere. Hvilke muligheder det kommer til at give os som 



forbrugere, er svært at spå om, men det bliver super spændende, og noget som vi helt sikker 
kommer til at arbejde med i de år.    
Vi har i det seneste år fjernet nogle få tv-bokse som har stået lidt uhensigtsmæssig, det arbejde 
pågår stadigvæk. Det er således at, vi ikke fjerner bokse, men er der nogle steder hvor boksen står 
uhensigtsmæssig, det er typisk i forbindelse med at nogle forbrugere får deres have ombygget, og 
boksen kommer til at står i vejen, så vælger vi at fjerne den. 
På tv og internet siden, er der ikke sket nogle forandringer siden sidste år, så der er ikke noget at 
berette om. På tekniksiden kommer der stort set aldrig henvendelser, ud fra det kan det konstateres 
at det bare kører.
Der var omkring juletid en sag med Jubii mail, selvom vi i antenneforeningen ikke har noget med 
mail at gøre mere, vil jeg lige kommentere det her i beretningen. Jubii mail havde et kæmpe 
nedbrud på deres servere, hvilket gjorde at der var mange som ikke kunne komme på deres mail. 
Efter at de fik alle systemerne op at køre igen, var der en del af vores tidligere mail kunder, som 
fortsat ikke kunne komme på deres mail, via e-mail klient. Dette skyldes at i forbindelse med 
nedbruddet fik Jubii mail opdateret deres abonnementer, det viste sig at en del ikke havde fået 
tegnet abonnement så de kunne tilgå mail via klient, men kun webmail som gratisløsningen giver 
adgang til. I forbindelse med dette fik vi en del henvendelser hvor fik dem guidet, og jeg tror at alle 
er oppe at køre igen, vi får i hvert fald ikke flere henvendelser.
Vi får sommetider spørgsmål om antenneforeningen stadigvæk har sin berettelse.
Selvom at der ikke er de store opgaver i foreningen, så har antenneforeningen fortsat en klar 
berettigelse. På sidste bestyrelsesmøde lavede vi en beregning på hvilke besparelser, 
antenneforeningen samlet set giver forbrugerne i Gistrup. Beløbet landede på 750.000 årligt, i 
forhold til hvad forbrugerne skulle betale hvis antenneforeningen ikke var her, så konklusionen er 
at Antenneforeningen fortsat har en stor berettigelse.
Jeg bliver ofte spurgt om antenneforeningen vil give et tilskud til aktiviteter i Gistrup, vi har jo 
omkring 2,2 mio. på bogen og ingen gæld. Der har været forespørgsler om tilskud til e-sport, 
infoskærme, hjertestartere m.v. Vi har dog ikke ydet tilskud til noget. Det er en debat som jeg syntes 
at vi skal til og tage hul på. Vi kan jo altid give et ekstra tilskud til nedsættelse af prisen på tv-
pakkerne, det er bare ikke noget som forbrugerne vil lægge mærke til. En nedsættelse af 
pakkeprisen med evt. 10 kr. pr måned vil hurtigt tømme kassen, men det er der jo ikke noget, nogen 
hverken bliver rigere eller fattigere af. Det er min personlige klare holdning at vi her i Gistrup 
antenneforening, og med denne kapital, har en enestående og unik chance, som formodentlig aldrig
kommer igen, til at skabe noget for Gistrup by, som vi alle kan få glæde af i frmtiden. Dette er kun 
et eksempel, men vi ved jo alle at Spar Es, hvor vi normalt holder generalforsamling, snart er er 
fortid. Vi har i år valgt at holde generalforsamlingen her i LKBs tarvelige og nedslidte lokaler, og 
det kan også til nød bruges fremover. Forskellige foreninger i Gistrup, arbejder pt. på at etablere et
egentligt foreningshus i Gistrup, som kan bruges til foreningers generalforsamlinger, møder og 
andre kulturelle arrangementer. Dette arbejde kunne jeg godt se antenneforeningen involverede sig 
i, da hvis det lykkedes, vil det skabe stor værdi for Gistrup, samt at vi vil få nogle lækre lokaler at 
holde generalforsamling og møder i.
Uden at der for nuværende skal tages beslutning om noget tilskud, kunne jeg godt tænke mig at 
høre forsamlingens holdning til, om et eventuelt foreningshus er noget som vi skal involvere os i, 
således at vi kan være med til at sikre lokaler fremadrettet.
      
Til sidst vil jeg gerne takke min bestyrelse for et godt og konstruktivt arbejde i årets løb. Jeg håber 
at jeg er kommet rundt om alle relevante emner, ellers er i velkommen til at stille spørgsmål.



Blandt de fremmødte blev der ytret forskellige muligheder for anvendelse af “pengene på bogen”. 
Der blev ytret holdninger fra: ”donation” til: ”hensættelse til fremtidig genetablering af coax-
nettet”. Dirigenten gav Bestyrelsen opgaven om at udarbejde et fremtidigt forslag til en 
generalforsamlingsbeslutning.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad.4. Godkendelser af beslutninger, truffet af bestyrelsen, som iflg vedtægterne skal 
forelægges
generalforsamlingen.

Der var ingen beslutninger til godkendelse.

Ad.5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Revisor gennemgik regnskabet i detaljer.
Regnskabets og nøgletal kan ses på www.gaf.dk.
Regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 6. Eventuelle forslag

Ingen forslag modtaget.

Ad 7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.

Kasseren gennemgik budget i detaljer.
Budget kan ses på www.gaf.dk.

Kontingent fastsat: Ingen indmeldelsesgebyr, ingen omkostning for pakkeskift.

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Rene Wiebenson blev genvalgt.
Carsten Griem blev genvalgt.
Finn Büttner blev genvalgt.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
1. suppleant. Jan L. blev valgt. 
2. suppleant. Jørn Simonsen blev valgt.

Ad 9. Interne revisorer vælges af generalforsamlingen for to år med en hvert år.

Poul Erik Nielsen, var ikke på valg.
Henrik Nissen blev genvalgt.

Edmund Georgi blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.

http://www.gaf.dk/


Ad 10. Eventuelt.

Det anbefales at kontakte Eniig hvis man oplever pixelering. 

Dirigenten takkede for et godt møde og lukkede generalforsamling.

Formand takker de fremmødte, med bemærkningen: Vi mener stadig der er berettelse for 
foreningen.  

Dato:
Jesper Saugstrup Jensen
Dirigent

Dato:
Jan Olesen
Formand


